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Terug naar het overzicht 

Ritsscreens
schoonmaken: 6 tips
11-09-2019

Ritsscreens hangen aan de buitenzijde van jouw woning en hebben daardoor flink wat te verduren.
Door regen-, sneeuw- en hagelbuien kunnen de screens behoorlijk vies worden. Schone ritsscreens
zien er natuurlijk niet alleen mooi en netjes uit, als je ze twee keer per jaar schoonmaakt zorg je
tevens voor een langere levensduur van jouw screens. 

 

Benodigdheden schoonmaak
Een goede voorbereiding is het halve werk, zorg daarom dat jij onderstaande hulpmiddelen alvast
klaar hebt staan. Kijk ook even goed naar buiten voordat je gaat beginnen. Staat er een felle zon? Stel
de schoonmaakbeurt van jouw screens dan nog even uit om te voorkomen dat resten van het
zeepwater strepen achterlaten op het doek.

Borstel of stofzuiger
Emmer met lauw water
Droogsmeermiddel (bijv. siliconenspray)

https://verano.nl/inspiration/
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Stappenplan schoonmaak screens
Start eerst met het schoonmaken van het doek. Gebruik daarvoor een borstel en lauw water. Zodra
het doek schoon is kun je starten met het schoonmaken van het aluminium.

Stap 1: Zorg ervoor dat het doek is verwijderd van los vuil. Gebruik hiervoor een borstel of stofzuiger.

Stap 2: Eventuele vlekken kun je verwijderen met lauw water en speciaal verkrijgbaar
schoonmaakmiddel. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, dit zou de finish laag aan
kunnen tasten.

Stap 3: Spoel het doek schoon met het lauw water.

Nu het doek schoon is kun je starten aan het schoonmaken van het aluminium.

Stap 4: Verwijder takjes, stof en blaadjes met een borstel
 

 
Stap 5: Profielen kun je reinigen met lauw water en een schoonmaakproduct met een PH-waarde
lager dan 7.5. Vermijd schuursponsjes en hogedruk reinigingstoestellen.

Stap 6: Kunststof geleidingsblokken, rubbers en aluminium geleidingsprofielen kun je voorzien van
droogsmeermiddel, zoals siliconenspray. Verwijder resten van het droogsmeermiddel zorgvuldig om te
voorkomen dat er vlekken in het doek kunnen ontstaan.

Jouw (rits)screen is schoon en weer klaar voor gebruik!

Hangen jouw screens er na de schoonmaak
ook weer zo bij?

Schoonmaakproduct met een PH-waarde
kleiner dan 7.5
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Anderen bekeken ook...

Zonnescherm schoonmaken?
Zo gepiept!

Grote schoonmaak
terrasoverkapping

https://verano.nl/inspiration/zonnescherm-schoonmaken-zo-gepiept/
https://verano.nl/inspiration/grote-schoonmaak-terrasoverkapping/
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Wat is het verschil tussen een
screen en een ritsscreen?

Ritsscreens voor
overkappingen

Ritzscreens® | 5 redenen

Wensen Service Producten Volg ons op Social Media

Facebook Instagram Pinterest Youtube LinkedInIk wil schaduw op mijn terras

Ik wil beschutting tegen het weer

Ik wil privacy in- en rondom huis

Ik wil mijn woning verduisteren

Ik wil energie besparen

Ik wil mijn ramen bekleden

Service

Handleidingen

Brochure

Showroom

Veelgestelde
vragen

Tuin & Terras

Gevel

Raamdecoratie
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Vind een showroom
Vul jouw postcode in en vind direct de specialist in de buurt!
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